2021-04-29

Atidengta partizanų vado A. Ramanausko-Vanago skulptūra, sukurta pagal legendinę nuotrauką – Kas vyksta Kaune

(https://kaunas.kasvyksta.lt)
RENGINIAI

HOROSKOPAI

(https://kaunas.kasvyksta.lt)
REKLAMA

KONTAKTAI

Įkelk naujieną

(https://pranesk.kasvyksta.lt/)

Atidengta partizanų vado A. Ramanausko-Vanago skulptūra, sukurta
pagal legendinę nuotrauką Kaune bus eksponuojama labai trumpai
 DALINTIS FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
SKIRMANTĖ JAVAITYTĖ
(HTTPS://KAUNAS.KASVYKSTA.LT/AUTHOR/SKIRMANTE/)U=HTTPS://KAUNAS.KASVYKSTA.LT/2021/04/26/KULTURA/ATIDENGTA-PARTIZANU-VADO2021/04/26 17:24
A-RAMANAUSKO-VANAGO-SKULPTURA-SUKURTA-PAGAL-LEGENDINE-NUOTRAUKA/)

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/26/kultura/atidengta-partizanu-vado-a-ramanausko-vanago-skulptura-sukurta-pagal-legendine-nuotrauka/

1/20

2021-04-29

Atidengta partizanų vado A. Ramanausko-Vanago skulptūra, sukurta pagal legendinę nuotrauką – Kas vyksta Kaune

(https://kaunas.kasvyksta.lt)

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO SKULPTŪRA./ R. TENIO NUOTR.

Pirmadienį Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidengta Lietuvos partizanų vado
Adolfo Ramanausko-Vanago skulptūra bei pristatyta paroda „Vanagas su
vanagėliais“. Skulptūra Kaune bus eksponuojama vos septynias savaites – iki
birželio 10 d., vėliau ji iškeliaus į Merkinę (Varėnos r.) ir ten liks visam laikui.
Planuojama, kad ji bus pastatyta centrinėje miestelio aikštėje.
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Kūrė pagal nuotrauką
Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas pasakojo, kad legendinė
nuotrauka buvo padaryta 1947 m. liepos pradžioje, netoli Merkinės, Bingelių kaimo
pakraštyje (Varėnos r.). Ten partizanus Adolfą Ramanauską-Vanagą ir jo pavaduotoją
Albertą Perminą-Jūrininką paslapčia įamžino savamokslė fotografė Gražina Pigagaitė.
Vienoje vėliau išpopuliarėjusioje nuotraukoje partizanų vadas yra priklaupęs ant kelio su
dviem vanagais ant pečių bei pozuoja fotografei.
,,Ši ir kitos nuotraukos buvo paslėptos – užkastos bidone Lankininkų kaime, netoli
partizano Vlado Kuzmicko-Ramunėlio gimtosios sodybos kluone ir atrastos tik 1989 m.,
kai garsiojo partizano žmona Birutė Ramanauskienė su partizanų ryšininku Vincu
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Kuzmicku partizanų archyvą iškėlė į dienos šviesą“, – pasakojo M. Černiauskas.
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A. RAMANAUSKO-VANAGO SKULPTŪRA VISUOMENEI PRISTATYTA BALANDŽIO 26-ĄJĄ, NES BŪTENT BALANDŽIO 26-ĄJĄ JIS BUVO
IŠRINKTAS BŪRIO VADU./ R. TENIO NUOTR.

Pristatymo metu skulptūros autorius Gintautas Lukošaitis pažymėjo, kad kuriant pagal
nuotrauką, reikėjo daryti kompromisų, tad skulptūroje paliktas tik vienas iš dviejų
nuotraukoje įamžintų vanagų.
„Fotografija ir skulptūra yra šiek tiek skirtingi ženklai, reikėjo daryti tam tikrus
kompromisus dėl detalių gausos. Simboliškai palikome vieną vanagą ant peties,
atspindintį jį“, – sakė G. Lukošaitis.
Bronzinę skulptūrą per kiek ilgiau, nei 4 mėnesius Kaune nuliejo skulptorius Tomas
Vosylius.
Vanago tema
Lietuvos partizanų vado, 1949 m. Vasario 16-osios deklaracijos signataro, brigados
generolo A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė atviravo,
kad ši diena jai ypatinga, džiugina, kad pasirinkta vanagų tema.
„Kad skulptorius pasirinko vanagėlio motyvą, man yra labai miela ir brangu, esu
patenkinta. Pati tas originalias nuotraukas, sunkiai išsaugotas – aš jų turiu daug, –
leisdama knygas tėčio naudojau viršelyje. (…) Kai sužinojau, kad skulptūra bus su
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PARTIZANO DUKRA A. RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ./ R. TENIO NUOTR.

vanagėlio motyvu, tiesiog šiluma užliejo“, – atviravo A. Ramanauskaitė-Skokauskienė.
Ji akcentavo, kad atminimo ženklai labai svarbūs, nes kalba apie mūsų istoriją. ,,Tokie
paminklai, atminimo ženklai kalba savo kalba. Per juos pasakojame savo tikrąją istoriją.
Istorija gyva tol, kol mes ją prisimename. O prisimindami ją, perduodame savo vaikams,
ateinančioms kartoms“, – kalbėjo partizano dukra.
Galėtų įamžinti ir Kaune
A. Ramanauskaitė-Skokauskienė ir LR Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas
renginio metu iškėlė idėją, kad partizanų vadas galėtų būti įamžintas ir Kaune, juk čia,
Kampo ir Kalniečių gatvių sankirtoje, 1956 m. spalio 12 d. laisvės kovotojas su žmona
Birute Ramanauskiene buvo išduoti ir suimti.
„1956 metais būtent Kaune Vanagas pateko į pasalą, buvo suimtas, nuvežtas čia, į
Laisvės alėjos gale esantį KGB pastatą, tardytas ir iš čia labai skubiai išgabentas į Vilnių,
kur patyrė, ko gero, pačius žiauriausius kankinimus, kokius man teko apskritai kažkada
tyrinėti“, – kalbėjo A. Anušauskas. Jo manymu, A. Ramanausko-Vanago atminimas
galėtų būti įamžintas Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje.
„Kaunas (https://kaunas.kasvyksta.lt) turi unikalią vietą – Karo muziejų ir Karo
muziejaus sodelį, kur įamžinti žmonės, daugiausiai prisidėję prie Lietuvos karo istorijos.
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LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS A. ANUŠAUSKAS./ R. TENIO NUOTR.

(…) Ar
Vanagas čia
kažkur galėtų
rasti vietą –
apskritai
rezistencijos
visi vadai? Aš
manau, kad
galėtų“, –
teigė LR
Krašto
apsaugos
ministras A.
Anušauskas ir pridūrė: ,,Manau, kad ateis laikas, tikiuosi, jis ateis artimiausiu metu, kai
mūsų rezistencijos vadus, jų atminimą išvysime centrinėse miestų aikštėse. Istoriją
puoselėjančios šalys tą jau padariusios. (…) Londone, Paryžiuje, Berlyne pamatysime
įvairiausius istorinius veikėjus, kurie toms tautoms svarbūs – jie yra centrinėse sostinių,
miestų aikštėse. Ir šiuo atveju turime stengtis, kad mūsų rezistencijos lyderių atminimas
būtų įamžintas tose vietose, kurios simbolizuoja valstybingumą“, – įsitikinęs A.
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RENGINIO AKIMIRKA./ R. TENIO NUOTR.

Anušauskas.
Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta priminė, kad A. Ramanauskas-Vanagas
savo atsiminimuose rašė, jog norėtų, kad Lietuvoje, vietose, kur buvo išniekinti partizanų
kūnai, dažniausiai tai buvo miestų centrai, prie KGB būstinių, gimnazijų, bažnyčių
aikštėse – būtų pastatyti kryžiai, kaip atminimo ženklai laisvės kovotojams.
Atminimas mieste
Šiuo metu Kaune partizanų vado atminimas įamžintas keliose vietose: 1991 m. buvusi
Signalo gatvė Eiguliuose pervadinta A. Ramanausko-Vanago gatve, 2012 m. minint
partizanų vado sušaudymo 55-ąsias metines, suėmimo vietoje Kampo ir Kalniečių gatvių
sankirtoje buvo atidengtas paminklas (skulpt. Stasys Žirgulis), 2017 m. A. Šančių karių
kapinėse atidengtas paminklinis kompleksas Lietuvos kariuomenės karininkams,
sovietinės ir nacistinės okupacijų aukoms atminti, vienoje iš jo stelų įamžintas ir A.
Ramanauskas-Vanagas (archit. Stasys Pūtvis).
2018 m. žemės sklypo Kalniečių g. 126 šiaurinei daliai, kur stovi paminklinis akmuo,
suteiktas pavadinimas – A. Ramanausko-Vanago skveras.
Laisvės kovotojas
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SKULPTŪRA./ R. TENIO NUOTR.

A.

Ramanauskas-Vanagas dirbo mokytoju, tačiau sovietams okupavus Lietuvą, 1945 metais
įsijungė į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę, tapo vienu iškiliausių partizanų
vadų, jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis.
1948 metais jis buvo paskirtas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu, dar po metų tapo
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio pavaduotoju, o
1950 metų pradžioje – Sąjūdžio Gynybos pajėgų vadu.
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A. RAMANAUSKO-VANAGO SKULPTŪRA./ R. TENIO NUOTR.

1952–1953 metais A. Ramanauskas-Vanagas pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir
su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas. Po žiaurių kankinimų jam mirties
bausmė įvykdyta 1957 m., partizanų vadas buvo sušaudytas, o jo žmona nuteista kalėti.
Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944–1953 metais.
Jame dalyvavo ne mažiau kaip 50 tūkst. žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime kaip
pogrindžio organizacijų nariai, rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkst. Lietuvos gyventojų.
Šiame kare žuvo per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.
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sunaus-netekes-tevas-tapo-detektyvu/)

112

112

Teismas paskelbė verdiktą kartu su sunkiai
sergančiu vaiku bandžiusiai nusižudyti motinai
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/29/112/teismaspaskelbe-verdikta-kartu-su-sunkiai-serganciuvaiku-bandziusiai-nusizudyti-motinai-foto/)

Išaiškintas tragišką avariją Kaune sukėlęs
„kamuolinis“: sūnaus netekęs tėvas tapo detektyvu
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/29/112/isaiskint
tragiska-avarija-kaune-sukeles-kamuolinis-sunausnetekes-tevas-tapo-detektyvu/)
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(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/112/kauno (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/112/bekriminalistai-sulaike-ilga-laika-kaune-narkotinesmedziagas-kanapes-platinusi-asmeni/)

zinios-dinges-silainiskis-rastas-sudegusiameautomobilyje/)

112

112

Vietoje karštos picos „Wolt“ krepšyje – virš dviejų
kilogramų kanapių
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/112/kaunokriminalistai-sulaike-ilga-laika-kaune-narkotinesmedziagas-kanapes-platinusi-asmeni/)

Be žinios dingęs šilainiškis rastas sudegusiame
automobilyje
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/112/bezinios-dinges-silainiskis-rastas-sudegusiameautomobilyje/)

LAISVALAIKIS


(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/laisvalaikis (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/laisvalaikis
kauno-bigbendas-svencia-30-metu-sukakti/)
Laisvalaikis

kino-centras-cinamon-mega-jau-atvere-salespirmiesiems-ziurovams-foto/)

Istorinis Kauno bigbendas švenčia 30 metų sukaktį Laisvalaikis
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/laisvalaikis/i Atsinaujinęs kino centras „Cinamon Mega“ jau
kauno-bigbendas-svencia-30-metu-sukakti/)
atvėrė sales pirmiesiems žiūrovams
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/laisvalaikis/a
kino-centras-cinamon-mega-jau-atvere-salespirmiesiems-ziurovams-foto/)
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(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/26/laisvalaikis (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/25/laisvalaikis
(https://kaunas.kasvyksta.lt)
pavasaris-grizta-i-kino-sales-laukia-dar-nematyti- vytauto-didziojo-universiteto-meno-fakultetefilmai/)

startuos-vdu-kulturos-dienos/)

Laisvalaikis

Laisvalaikis

„Kino pavasaris“ grįžta į kino sales – laukia dar
nematyti filmai
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/26/laisvalaikis/k
pavasaris-grizta-i-kino-sales-laukia-dar-nematytifilmai/)

Pirmadienį Vytauto didžiojo universiteto meno
fakultete startuos „VDU kultūros dienos“
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/25/laisvalaikis/p
vytauto-didziojo-universiteto-meno-fakultetestartuos-vdu-kulturos-dienos/)

KULTŪRA

(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/26/kultura/ka (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/15/kultura/ka
bus-pristatyta-skulptura-partizanu-vadui-aramanauskui-vanagui/)

dalijosi-patirtimis-europos-regionu-lyderiudiskusijoje/)

Kultūra

Kultūra

Kaune bus pristatyta skulptūra partizanų vadui A.
Kaunas dalijosi patirtimis Europos regionų lyderių
Ramanauskui-Vanagui
diskusijoje
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/26/kultura/kaun (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/15/kultura/kaun
bus-pristatyta-skulptura-partizanu-vadui-adalijosi-patirtimis-europos-regionu-lyderiuramanauskui-vanagui/)
diskusijoje/)


(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/15/kultura/ka (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/14/kultura/mu
svencia-kulturos-diena-sukurti-sesi-turiningi-

snieckai-nebus-iskeldinti-is-a-ir-j-jusku-etnines-
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marsrutai-pesciomis/)
Kultūra

kulturos-muziejaus/)
(https://kaunas.kasvyksta.lt)
Kultūra

Kaunas švenčia Kultūros dieną: sukurti šeši turiningi
maršrutai pėsčiomis
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/15/kultura/kaun
svencia-kulturos-diena-sukurti-sesi-turiningimarsrutai-pesciomis/)

Muziejininkai Sniečkai nebus iškeldinti iš A. ir J.
Juškų etninės kultūros muziejaus
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/14/kultura/muz
snieckai-nebus-iskeldinti-is-a-ir-j-jusku-etnineskulturos-muziejaus/)

VERSLAS


(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/29/verslas/iki- (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/verslas/liet
tinklas-pleciasi-ringauduose-atidaryta-visiskaitikisi-kad-sie-metai-bus-geresni-uz-praejusius/)
nauja-iki-parduotuve-foto/)

Verslas

Lietuviai tikisi, kad šie metai bus geresni už
„Iki“ tinklas plečiasi – Ringauduose atidaryta visiškai praėjusius
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/verslas/lietu
nauja „Iki“ parduotuvė
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/29/verslas/iki- tikisi-kad-sie-metai-bus-geresni-uz-praejusius/)
tinklas-pleciasi-ringauduose-atidaryta-visiskainauja-iki-parduotuve-foto/)
Verslas


(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/verslas/kau (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/verslas/isto
oro-uostas-iesko-investuotoju-paskelbtas-zemes- isbandyma-patyrusi-motinos-diena-atlaike-irnuomos-aukcionas/)

karantina-foto/)

Verslas

Verslas

Kauno oro uostas ieško investuotojų: paskelbtas
Istorinį išbandymą patyrusi Motinos diena atlaikė ir
ž
k
i
k
i
https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/26/kultura/atidengta-partizanu-vado-a-ramanausko-vanago-skulptura-sukurta-pagal-legendine-nuotrauka/
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žemės nuomos aukcionas
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/verslas/kaun
oro-uostas-iesko-investuotoju-paskelbtas-zemesnuomos-aukcionas/)

karantiną
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/verslas/istor
(https://kaunas.kasvyksta.lt)
isbandyma-patyrusi-motinos-diena-atlaike-irkarantina-foto/)

MOKSLAS IR IT


(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/mokslas-

(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/mokslas-

ir-it/daugiau-nei-2-tukst-kauno-pradinuku-tevainesutiko-kad-vaikai-butu-testuojami/)

ir-it/moksleiviu-grazinimo-i-mokyklas-klausimaspres-savivaldybes/)

Mokslas ir IT

Mokslas ir IT

Daugiau nei 2 tūkst. Kauno pradinukų tėvai
nesutiko, kad vaikai būtų testuojami
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/mokslas-irit/daugiau-nei-2-tukst-kauno-pradinuku-tevainesutiko-kad-vaikai-butu-testuojami/)

Moksleivių grąžinimo į mokyklas klausimą spręs
savivaldybės
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/28/mokslas-irit/moksleiviu-grazinimo-i-mokyklas-klausimaspres-savivaldybes/)





(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/27/mokslas-

(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/27/mokslas-

ir-it/j-siugzdiniene-sprendimas-del-grizimo-i-

ir-it/pradinuku-mokslo-metai-truks-savaite-ilgiau-

mokyklas-ant-vyriausybes-stalo/)

nei-planuota/)

Mokslas ir IT

Mokslas ir IT

J. Šiugždinienė: sprendimas dėl grįžimo į mokyklas
ant Vyriausybės stalo
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/27/mokslas-irit/j-siugzdiniene-sprendimas-del-grizimo-imokyklas-ant-vyriausybes-stalo/)

Pradinukų mokslo metai truks savaite ilgiau, nei
planuota
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/27/mokslas-irit/pradinuku-mokslo-metai-truks-savaite-ilgiau-neiplanuota/)
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(https://kaunas.kasvyksta.lt)

SPORTAS


(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/25/lietuvoje/n (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/15/sportas/ka
pirmadienio-atsidarantys-sporto-klubaiparode-kaip-ziemos-salygomis-atrododziaugiasi-bet-kartu-ir-neslepia-apmaudo/)

treniruotes-lauke-video/)

Lietuvoje

Sportas

Nuo pirmadienio atsidarantys sporto klubai
džiaugiasi, bet kartu ir neslepia apmaudo atsidarys ir

Kauniečiams parodė, kaip žiemos sąlygomis atrodo
treniruotės lauke
daugiau viešbučių
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/15/sportas/kaun
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/25/lietuvoje/nu parode-kaip-ziemos-salygomis-atrodo-treniruotespirmadienio-atsidarantys-sporto-klubai-dziaugiasi- lauke-video/)
bet-kartu-ir-neslepia-apmaudo/)

(https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/20/laisvalaikis (https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/08/lietuvoje/s
karantino-issuki-kiek-zingsniu-galite-nueiti-

ministerija-atnaujino-rekomendacijas-

aplink-namus/)

sportuojantiems/)

Laisvalaikis

Lietuvoje

Metė karantino iššūkį – kiek žingsnių galite nueiti
Svarbu: ministerija atnaujino rekomendacijas
aplink namus
sportuojantiems
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/20/laisvalaikis/m(https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/08/lietuvoje/sva
karantino-issuki-kiek-zingsniu-galite-nueiti-aplink- ministerija-atnaujino-rekomendacijasnamus/)
sportuojantiems/)

O
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POLITIKA
(https://kaunas.kasvyksta.lt)

(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/24/politika/gy (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/22/politika/se
apklausa-reitingu-virsunese-prezidentas-gsiulymas-uz-aplinkos-tersima-bausti-irnauseda-ir-konservatoriai/)

transporto-priemones-konfiskavimu/)

Politika

Politika

Gyventojų apklausa: reitingų viršūnėse prezidentas
G. Nausėda ir konservatoriai
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/24/politika/gyv
apklausa-reitingu-virsunese-prezidentas-gnauseda-ir-konservatoriai/)

Seime – siūlymas už aplinkos teršimą bausti ir
transporto priemonės konfiskavimu
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/22/politika/seim
siulymas-uz-aplinkos-tersima-bausti-ir-transportopriemones-konfiskavimu/)

(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/20/politika/sk (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/19/politika/kr
ideja-sulauke-parlamentaru-palaikymo/)
i-kt-su-kolegomis-inicijaves-a-kupcinskas-turiPolitika

kitokia-vizija-del-mero-pareigu/)

„Skiepadienio“ idėja sulaukė parlamentarų
palaikymo
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/20/politika/skie
ideja-sulauke-parlamentaru-palaikymo/)

Politika

Kreipimąsi į KT su kolegomis inicijavęs A.
Kupčinskas turi kitokią viziją dėl mero pareigų
(https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/19/politika/krei
i-kt-su-kolegomis-inicijaves-a-kupcinskas-turikitokia-vizija-del-mero-pareigu/)
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Susisiekite su redakcija:
kaunas@kasvyksta.lt (mailto:kaunas@kasvyksta.lt)
8 37 999979 (tel:837999979)
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